
ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس
ْيًل ِمْنن  َل ِهن  ِد ْب َع ِب َأْسنَرى  ِذي  ّل ْبَحاَن ا ُسن
ِد  ْلَمْسنننِج َلنننى ا ِإ ِمننن  ْلَحَرا ِد ا ْلَمْسنننِج ا
َيُهن ِمْنن  ِر ُن ِل َلُهن  ْو َننا َح ْك َباَر ِذي  ّل ْقَصنى ا َْل ا

َبِصننيُر  ْل ُع ا َو الّسننِمي ُه ّنننه  ِإ َنننا  ِت َيا ) 1(آ
ًدى  ُه ُهن  َنا ْل َع َوَج َتاَبن  ِك ْل َننا ُموَسنى ا ْي َت َوآ
ِنني  ُدو ُذوا ِمْنن  ّتِخ َت َأّل  ِئيَل  ِإْسنَرا ِنني  َب ِل

ِكيًل  ّنُه ) 2(َو ِإ ُنوٍح  َع  َنا َم ْل ّيَة َمْن َحَم ُذّر
ُكوًرا  ًدا َش ْب َع َلننى ) 3(َكاَننن  ِإ َنننا  ْي َقَض َو

ُدّن  ْفِسن ُت َل َتاِبن  ِك ْل ِفني ا ِئيَل  ِنني إْسنرا َب
ِبيًرا  َك ّوا  ُل ُع ُلّن  ْع َت َل َو ْيِن  َت َْلْرِض َمّر ِفي ا

َنننننا ) 4( ْث َع َب ُهَمننننا  ُأوَل ُد  ْع َو َءنننن  َذا َجا ِإ َف
ٍد  ِدي ْأٍسنن َش َب ِلنني  ُأو َنننا  َل ًدا  َبا ُكْمنن ِع ْي َل َع
ًدا  ْع َو َكاَنننن  َو ِر  َيا ّد َفَجاُسنننوا ِخَلَلننن ال

ُعوًل  ْف َةننن ) 5(َم َكّر ْل ُكْمننن ا َل َننننا  ْد َد ُثّمننن َر
ِنيَنننن  َب َو َواٍلننن  َأْم ِب ُكْمننن  َنا ْد َد َأْم َو ِهْمننن  ْي َل َع

ِفيًرا َن َثَر  ْك َأ ُكْمن  َنا ْل َع ُتْم ) 6( َوَج َأْحَسنن ِإْنن 
َهنا  َل َف ُتْم  ْأ َأَسن ِإْنن  َو ُكْم  ُفِسن َِلن ُتْم  َأْحَسنن

ُءوا  َيُسننننو ِل ِةنننن  ُد اْلِخَر ْع َو َءنننن  َذا َجا ِإ َف
َكَمنننا  َد  ْلَمْسنننِج ُلوا ا ْدُخ َي ِل َو ُكْمننن  َه ُوُجو
ْوا  َل َع ّبُروا َمننا  َت ُي ِل َو ٍةنن  ّوَلنن َمّر َأ ُهنن  ُلو َدَخ

ِبيًرا  ْت )7(َت

17- el-İSRA SURESİ

(Mekke’de inmiştir, 111  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1)  Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim 
diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini 
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan 
sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.
2)  Biz, Musa'ya Kitab'ı verdik ve İsrailoğullarına: "Benden 
başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin" diyerek bu 
Kitab'ı bir hidayet rehberi kıldık.
3) (Ey) Nuh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! 
Şunu bilin ki Nuh, çok şükreden bir kul idi.
4)  Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa 
fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre 
kapılacaksınız, diye bildirdik.
5)  Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli 
kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak (sizi) 
aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi.
6)  Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; 
servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da 
çoğalttık.
7)  Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz 
yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma 
zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri 
gibi yine Mescid'e (Süleyman Mâbedi'ne) girsinler ve ellerine 
geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza 
yine düşmanlarınızı musallat kıldık).
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ُتْمن  ْد ُع ِإْنن  َو ُكْمن  َيْرَحَم َأْنن  ُكْمن  ّب َعَسنى َر
ِريَنن َحِصنيًرا  ِف َكا ْل ِل ّنَمن  َه َننا َج ْل َع َوَج َننا  ْد ُع

ِهَينن ) 8( ِتنني  ّل ِل ِدي  ْه َي ُقْرآَننن  ْل َذا ا َه ِإّننن 
ُلوَنن  ْعَم َي ِذيَنن  ّل ِنيَنن ا ْؤِم ْلُم َبّشُر ا ُي َو َوُمن  ْق َأ

ِبيًرا  َك َأْجًرا  ُهْم  َل َأّن  ِلَحاِت  َأّن ) 9(الّصا َو
ُهْمن  َل َننا  ْد َت ْع َأ ِةن  ِباْلِخَر ُنوَنن  ْؤِم ُي ِذيَنن َل  ّل ا

ِليًمنا  َأ ًبنا  َذا ِبالّشّر ) 10(َع ِْلنَسناُن  ُعن ا ْد َي َو
َعُجوًل  ِْلنَسنناُن  َكاَننن ا َو ِر  ْي ْلَخ ِبا ُهنن  َء َعا ُد

ْيِننننن ) 11( َت َي َهاَر آ ّن َوال ْيَلنننن  ّل َنننننا ال ْل َع َوَج
ِر  َها ّن َيَةنن ال َنننا آ ْل َع َوَج ْيِلنن  ّل َيَةنن ال َنننا آ ْو َفَمَح
ُكْمنننن  ّب َفْضًل ِمْننننن َر ُغوا  َت ْب َت ِل ًة  ْبِصننننَر ُم
ُكّلن  َو ْلِحَسناَب  َوا ِنيَن  َد الّسن َد َع َلُموا  ْع َت ِل َو

ْفِصنننيًل  َت ُه  َنا ْل َفّصننن ٍءننن  ُكّلننن ) 12(َشْي َو
ِهنن  ِق ُن ُع ِفنني  ُهنن  ِئَر َطا ُهنن  َنا ْلَزْم َأ ِإنَسنناٍن 
ُهنن  َقا ْل َي ًبننا  َتا ِك ِةنن  َياَم ِق ْل ْوَمنن ا َي َلُهنن  ِرُجنن  ُنْخ َو

ْفِسَك ) 13(َمنُشوًرا  َن ِب َكَفى  َبَك  َتا ِك ْأ  ْقَر ا
ًبا  ْيَكنن َحِسنني َل َع ْوَمنن  َي ْل َدى ) 14(ا َت ْه َمْننن ا

ّنَمنا  ِإ َف َوَمْنن َضّلن  ِه  ْفِسن َن ِل ِدي  َت ْه َي ّنَمنا  ِإ َف
ُأْخَرى  ِوْزَر  ٌةن  ِزَر َوا ِزُر  َت َوَل  َهنا  ْي َل َع َيِضّلن 
َعَثنن َرُسننوًل  ْب َن ّتننى  ِبيَننن َح ّذ َع ّنننا ُم ُك َوَمننا 

َننا ) 15( َأَمْر َيًةن  َقْر ِلَكن  ْه ُن َأْنن  َننا  ْد َأَر َذا  ِإ َو
َهننا  ْي َل َع ّقنن  َفَح َهننا  ِفي ُقوا  َفَسنن َف َهننا  ِفي ْتَر ُم

ْدِميًرا  َت َهنننا  َنا َدّمْر َف ْوُلننن  َق ْل َكْمننن ) 16(ا َو
َفى  َك َو ُنوٍح  ِد  ْع َب ُقُروِن ِمْن  ْل َنا ِمْن ا ْك َل ْه َأ

َبِصيًرا  ِبيًرا  ِه َخ ِد َبا ُنوِب ِع ُذ ِب ّبَك  )17(ِبَر

8)  Belki Rabbiniz size merhamet eder; fakat siz eğer yine 
(fesatçılığa) dönerseniz, biz de sizi yine cezalandırırız. Biz 
cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık.
9) Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda 
bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat 
olduğunu müjdeler.
10)  Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de elemli bir 
azap hazırlamışızdır.
11)  İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek 
acelecidir!
12)  Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. 
Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların 
sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, 
eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her 
şeyi açık açık anlattık.
13)  Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. 
İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir 
kitap çıkarırız.
14)  Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi 
nefsin yeter.
15) Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için 
seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına 
sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü 
üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap 
edecek değiliz.
16)  Bir ülkeyi helâk etmek istediğimizde, o ülkenin zenginlik 
sebebiyle şımarmış elebaşılarına (iyilikleri) emrederiz; buna 
rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke, helâke 
müstahak olur; biz de orayı darmadağın ederiz.
17)  Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helâk ettik. 
Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir.
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َها َما  ِفي َلُه  َنا  ْل َعّج َلَة  َعاِج ْل ُد ا ِري ُي َكاَن  َمْن 
ّنَمنن  َه َلُهنن َج َنننا  ْل َع ُثّمنن َج ُد  ِري ُن ِلَمْننن  ُءنن  َنَشا

ْدُحوًرا  ْذُموًمننا َم َها َم َوَمْننن )18(َيْصننَل  
َو  ُه َو َها  َي ْع َهننا َسنن َل َعى  َوَسنن َةنن  َد اْلِخَر َأَرا

ُكوًرا  ُهْم َمْش ُي ْع َكاَنن َسن ِئَكن  َل ْو ُأ َف ْؤِمٌنن  ُم
ِءن )19( َطا َع ِءن ِمْنن  ُؤَل َه َو ُؤَلء  َه ّد  ُنِم ُكّل   

ُظوًرا  ّبَكنن َمْح ُءنن َر َطا َع َكاَننن  َوَمننا  ّبَكنن  َر
َننا )20( ْل َفّض ْيَفن  َك ُظْر  َلنى  ان َع ُهْمن  ْعَض َب

َبُر  ْك َأ َو َدَرَجاٍتنن  َبُر  ْك َأ ُةنن  َلْلِخَر َو ْعٍضنن  َب
ْفِضيًل ًهننا )21( َت َل ِإ ِهنن  ّل َعنن ال َعْلنن َم َتْج  َل 

ُذوًل ْذُموًمنننننننا َمْخ َد َم ُع ْق َت َف  )22( آَخَر 
ُهننننن  ّيا ِإ ِإّل  ُدوا  ُب ْع َت َأّل  ّبَكننننن  َقَضنننننى َر َو
َدَكن  ْن َغّنن ِع ُل ْب َي ِإّمنا  ًنا  ِإْحَسنا ْيِنن  َد ِل َوا ْل ِبا َو
ُهَمنا  َل ُقْلن  َت َفَل  ُهَمنا  ِكَل ْو  َأ ُهَمنا  ُد َأَح َبَر  ِك ْل ا
ِريًمنا  َك ْوًل  َق ُهَمنا  َل ُقْلن  َو ُهَمنا  َهْر ْن َت َوَل  ُأّفن 

ّذّلنن ِمْننن ) 23( َناَحنن ال ُهَمننا َج َل ِفْضنن  َواْخ
ِني  َيا ّب َكَما َر ُهَما  ُقْل ّرّب اْرَحْم َو ِة  الّرْحَم

ِغيًرا  ِفنني )24(َص ِبَمننا  َلُمنن  ْع َأ ُكْمنن  ّب  َر
َكاَن  ّنُه  ِإ َف ِلِحيَن  ُنوا َصا ُكو َت ِإْن  ُكْم  ُفوِس ُن

ُفوًرا  َغ ِبيَننن  ّوا َْل َبننى ) 25(ِل ُقْر ْل َذا ا َوآِتنن 
ّذْر  َب ُت َوَل  ِبيِل  ْبَن الّس َوا ِكيَن  ْلِمْس َوا ّقُه  َح

ِذيًرا  ْب َواَنن ) 26(َت ِإْخ ُنوا  َكا ِريَنن  ّذ َب ْلُم ِإّنن ا
ُفوًرا  َك ِه  ّب ِلَر َطاُن  ْي َكاَن الّش َو ِطيِن  َيا الّش

)27(

18)  Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona, yani 
dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen 
verir, sonra da onu, kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği 
cehenneme sokarız.
19)  Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir 
çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür.
20)  Hepsine, onlara da bunlara da (dünyayı isteyenlere de 
ahireti isteyenlere de) Rabbinin ihsanından (istediklerini) 
veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
21)  Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün 
kılmışızdır! Elbette ki ahiret, derece ve üstünlük farkları 
bakımından daha büyüktür.
22)  Allah ile birlikte bir ilâh daha tanıma! Sonra kınanmış ve 
kendi başına terkedilmiş olarak kalırsın.
23) Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da 
iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya 
her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; 
onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.
24)  Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger 
ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, 
şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et.
25)  Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi 
olursanız, şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek 
tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır.
26)  Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz 
yere de saçıp savurma.
27)  Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. 
Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.
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ٍةن ِمْنن  َءن َرْحَم َغا ِت ْب ُهْمن ا ْن َع ِرَضّنن  ْع ُت ِإّمنا  َو
ْيُسنوًرا  ْوًل َم َق ُهْمن  َل ُقْلن  َف َهنا  َتْرُجو ّبَكن  َر

ِقَك ) 28( ُن ُع َلى  ِإ َلًة  ُلو ْغ َدَك َم َي َعْل  َتْج َوَل 
ُلوًمنا  َد َم ُع َتْق َف َبْسنِط  ْل ُكّلن ا َها  ْط ْبُسن َت َوَل 

َقن )29(َمْحُسنوًرا  ْبُسنُط الّرْز َي ّبَكن  ِإّنن َر  
ِبيًرا  ِه َخ ِد َبا ِع ِب َكاَن  ّنُه  ِإ ِدُر  ْق َي َو ُء  َيَشا ِلَمْن 

َيَةن ) 30(َبِصنيًرا  ُكْمن َخْش َد ْوَل َأ ُلوا  ُت ْق َت َوَل 
ُهْمن  َل ْت َق ِإّنن  ُكْمن  ّيا ِإ َو ُهْمن  ُق َنْرُز َنْحُنن  ِإْمَلٍقن 

ِبيًرا  َك ًئا  ْط َنى ) 31(َكاَن ِخ ُبوا الّز ْقَر َت َوَل 
ِبيًل  َء َسن َوَسنا َفاِحَشًةن  َكاَنن  ّنُهن  َوَل )32(ِإ  

ِإّل  ّلُهننن  ِتننني َحّرَمننن ال ّل ْفَسننن ا ّن ُلوا ال ُت ْق َت
َننا  ْل َع ْد َج َق َف ُلوًمنا  ْظ ِتَلن َم ُق َوَمْنن  ّقن  ْلَح ِبا
ْتِلن  َق ْل ِفني ا ِرْف  ُيْسن َفَل  ًنا  َطا ْل ِهن ُسن ّي ِل َو ِل

َكاَنن َمنُصنوًرا  ّنُهن  ُبوا َماَلن ) 33(ِإ َتْقَر َوَل 
َغن  ُل ْب َي ّتنى  َأْحَسنُن َح ِهَين  ِتني  ّل ِبا ِإّل  ِمن  ِتي َي ْل ا
َكاَننن  َد  ْه َع ْل ِإّننن ا ِد  ْه َع ْل ِبا ُفوا  ْو َأ َو ُهنن  ّد َأُش

ُئوًل  ُتْمنن )34(َمْسنن ْل ِك َذا  ِإ ْيَلنن  َك ْل ُفوا ا ْو َأ َو  
ْيٌر  ِلَك َخ َذ ِم  ِقي َت ْلُمْس َطاِس ا ِقْس ْل ِبا ُنوا  ِز َو

ِويًل  ْأ َت َأْحَسنُن  ْيَسن ) 35(َو َل ْقُفن َمنا  َت َوَل 
َد  َؤا ُف ْل َوا َبَصَر  ْل َوا َع  ِإّن الّسْم ْلٌم  ِه ِع ِب َلَك 

ُئوًل  ْنُهن َمْسن َع َكاَنن  ِئَكن  َل ْو ُأ َوَل ) 36(ُكّلن 
َق  ِر َتْخ َلْن  ّنَك  ِإ َْلْرِض َمَرًحا  ِفي ا َتْمِش 

ُطوًل  َباَل  ْلِج َغ ا ُل ْب َت َلْن  َو َْلْرَض  ُكّل ) 37(ا
ًها  ْكُرو ّبَك َم َد َر ْن ُئُه ِع ّي َكاَن َس ِلَك  )38(َذ

28)  Eğer Rabbinden umduğun (beklemek durumunda 
olduğun) bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç 
olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle.
29)  Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, 
(kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.
30)  Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. 
Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, (onları) çok iyi görür.
31)  Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, 
onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten 
büyük bir suçtur.
32)  Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü 
bir yoldur.
33) Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana 
kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velîsine 
(hakkını alması için) yetki verdik. Ancak bu velî de kısasta 
ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, 
alacağını almıştır.
34)  Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, ancak en güzel 
bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü 
verilen söz, sorumluluğu gerektirir.
35)  Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile 
tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha 
güzeldir.
36)  Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü 
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.
37)  Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve 
azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına 
girebilirsin.
38)  Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin nezdinde 
sevimsizdir.
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ِةن  ْكَم ْلِح ّبَكن ِمْنن ا ْيَكن َر َل ِإ ْوَحنى  َأ ِلَكن ِمّمنا  َذ
ِفني  َقنى  ْل ُت َف ًهنا آَخَر  َل ِإ ِهن  ّل َعن ال َعْلن َم َتْج َوَل 

ْدُحوًرا  ُلوًمننا َم ّنَمنن َم َه ُكْم )39(َج َفا َأْصنن َف َأ  
ًثنا  َنا ِإ ِةن  َك ِئ ْلَمَل َذ ِمْنن ا ّتَخ َوا ِنيَنن  َب ْل ِبا ُكْمن  ّب َر

ِظيًمننا  َع ْوًل  َق ُلوَننن  ُقو َت َل ُكْمنن  ّن ْد ) 40(ِإ َق َل َو
َوَمننا  ّكُروا  ّذ َي ِل ُقْرآِننن  ْل َذا ا َه ِفنني  َنا  ْف َصّر

ُفوًرا  ُن ِإّل  ُهْمن  ُد ِزي َعُهن ) 41(َي َكاَنن َم ْو  َل ُقْلن 
ِذي  َلننى  ِإ ْوا  َغ َت ْب ًذا َل ِإ ُلوَننن  ُقو َي َكَمننا  َهٌةنن  ِل آ

ِبيًل  َعْرِش َس ْل َعّما ) 42(ا َلى  َعا َت َو َنُه  ْبَحا ُس
ِبيًرا  َك ّوا  ُل ُع ُلوَننننن  ُقو َلُهنننن ) 43(َي ّبُح  ُتَسنننن

ِهّنن  ِفي َوَمْنن  َْلْرُضن  َوا ُع  ْب َواُت الّسن الّسنَما
ِكْن َل  َل َو ِه  ِد ِبَحْم ّبُح  ُيَس ِإّل  ٍء  ِإْن ِمْن َشْي َو
ُفوًرا  َغ ِليًما  َكاَن َح ّنُه  ِإ ُهْم  ِبيَح َتْس ُهوَن  َق ْف َت

َنَكنن 44( ْي َب َنننا  ْل َع ُقْرآَننن َج ْل ْأَتنن ا َقَر َذا  ِإ َو  (
ًبننا  ِةنن ِحَجا ِباْلِخَر ُنوَننن  ْؤِم ُي ِذيَننن َل  ّل ْيَننن ا َب َو

ُتوًرا  ّنًةن )45(َمْسن ِك َأ ِهْمن  ِب ُلو ُق َلنى  َع َننا  ْل َع َوَج  
َذا  ِإ َو ْقًرا  َو ِهْمننن  ِن َذا ِفننني آ َو ُهننن  ُهو َق ْف َي َأْنننن 

َلى  َع ْوا  ّل َو ُه  َد َوْح ُقْرآِن  ْل ِفي ا ّبَك  َكْرَت َر َذ
ُفوًرا  ُن ِهْمننن  ِر َبا ْد ِبَمنننا ) 46(َأ َلُمننن  ْع َأ َنْحُنننن 

ُهْم  ْذ  ِإ َو ْيَك  َل ِإ ُعوَن  َتِم َيْس ْذ  ِإ ِه  ِب ُعوَن  َتِم َيْس
ِإّل  ُعوَن  ِب ّت َت ِإْن  ِلُموَن  ّظا ُقوُل ال َي ْذ  ِإ َوى  َنْج

ُبوا ) 47(َرُجًل َمْسننُحوًرا  ْيَفنن َضَر َك ُظْر  ان
ِبيًل  ُعوَن َس ِطي َت َيْس َفَل  ّلوا  َفَض َثاَل  َْلْم َلَك ا

ّننا )48( ِئ َأ ًتنا  َفا َوُر َظاًمنا  ّننا ِع ُك َذا  ِئ َأ ُلوا  َقا َو  
ًدا  ِدي ًقا َج ْل ُثوَن َخ ُعو ْب )49(َلَم

39)  İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah 
ile birlikte başka ilâh edinme; sonra kınanmış ve (Allah'ın 
rahmetinden) uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.
40)  Rabbiniz, erkek çocukları sizin için ayırdı da, kendisi 
meleklerden kız çocuklar mı edindi! Gerçekten siz, (vebali) 
çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
41)  Biz, onların akıllarını başlarına toplamaları için bu 
Kur'an'da türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu, onlara, daha 
da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor.
42) De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilâhlar 
da bulunsaydı, o takdirde bu ilâhlar, Arş'ın sahibi olan Allah'a 
ulaşmak için çareler arayacaklardı.
43)  Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir; son 
derece yücedir ve uludur.
44)  Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih 
eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki 
siz, onların tesbihini anlamazsınız. O, halîmdir, bağışlayıcıdır.
45)  Biz, Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete 
inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz.
46)  Ayrıca, onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve 
kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen, Kur'an'da Rabbinin 
birliğini yâdettiğinde onlar, canları sıkılmış bir vaziyette, 
gerisin geri dönüp giderler.
47)  Biz, onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, 
kendi aralarında fısıldaşırlarken de o zalimlerin: "Siz, 
büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz!" 
dediklerini çok iyi biliriz.
48)  Baksana; senin için ne türlü benzetmeler yaptılar! Bu 
yüzden, saptılar ki, artık yolu bulamayacaklardır.
49)  Bir de onlar dediler ki: Sahi biz, bir kemik yığını ve 
kokuşmuş bir toprak olmuş iken, yepyeni bir hilkatte 
diriltileceğiz, öyle mi!
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ًدا  ِدي ْو َح َأ ًةنن  ُنوا ِحَجاَر ُكو ْو ) 50(ُقْلنن  َأ

ُكْم  ِر ُدو ِفننني ُصننن ُبُر  ْك َي ًقنننا ِمّمنننا  ْل َخ
ِذي  ّل ُقْلنن ا َنننا  ُد ِعي ُي ُلوَن َمْننن  ُقو َي َفَسنن
ْيَكن  َل ِإ ِغُضوَن  ْن ُي َفَسن ٍةن  ّوَلن َمّر َأ ُكْمن  َطَر َف
ُقْلننن  َو  ُه َتنننى  ُلوَنننن َم ُقو َي َو ُهْم  ُءوَسننن ُر

ًبننا  ِري َق ُكوَننن  َي َأْننن  ْوَمنن )51(َعَسننى  َي  
ّنوَن  ُظ َت َو ِه  ِد ِبَحْم ُبوَن  َتِجي َتْس َف ُكْم  ُعو ْد َي

ِليًل  َق ِإّل  ُتْمنن  ْث ِب َل ِدي ) 52(ِإْننن  َبا ِع ِل ُقْلنن  َو
َطاَن  ْي ِإّن الّش َأْحَسُن  ِهَي  ِتي  ّل ُلوا ا ُقو َي
َكاَنننن  َطاَنننن  ْي ِإّنننن الّش ُهْمننن  َن ْي َب ُغننن  َينَز

ًننا  ِبي ّوا ُم ُد َع ِْلنَسناِن  َلُمن )53(ِل ْع َأ ُكْمن  ّب  َر
ْأنن  َيَش ِإْننن  ْو  َأ ُكْمنن  َيْرَحْم ْأنن  َيَش ِإْننن  ُكْمنن  ِب
ِكيًل  َو ِهْمنن  ْي َل َع َناَك  ْل َأْرَسنن َوَمننا  ُكْمنن  ْب ّذ َع ُي

َواِت ) 54( ِفي الّسَما ِبَمْن  َلُم  ْع َأ ّبَك  َوَر
ّييَننن  ِب ّن ْعَضنن ال َب َنننا  ْل َفّض ْد  َق َل َو َْلْرِضنن  َوا

ُبوًرا  َد َز ُوو َدا َنننا  ْي َت َوآ ْعٍضنن  َب َلننى  ) 55(َع
َفَل  ِه  ِن ُدو ُتْم ِمْن  َعْم ِذيَن َز ّل ُعوا ا ْد ُقْل ا
َوَل  ُكْمننن  َعن َكْشَفننن الّضّر  ُكوَنننن  ِل َيْم

ِويًل  ُعوَنننن )56(َتْح ْد َي ِذيَنننن  ّل ِئَكننن ا َل ْو ُأ  
ُهْمنن  ّي أ

َ َلَة  َوِسنني ْل ِهْمنن ا ّب َلننى َر ِإ ُغوَننن  َت ْب َي
ُفوَننن  َيَخا َو َتُهنن  َيْرُجوَننن َرْحَم َو ْقَرُبنن  َأ

ُذوًرا  َكاَنن َمْح ّبَكن  َذاَبن َر َع ِإّنن  َبُهن  َذا َع
َها )57( ُكو ِل ْه َنْحُن ُم ِإّل  ٍة  َي َقْر ِإْن ِمْن  َو  

ًبنا  َذا َع َهنا  ُبو ّذ َع ْو ُم َأ ِةن  َياَم ِق ْل ِمن ا ْو َي ْبَلن  َق
َتاِبنننن  ِك ْل ِفنننني ا ِلَكنننن  َذ َكاَننننن  ًدا  ِدي َش

ُطوًرا  )58(َمْس

50) De ki: "İster taş olun, ister demir",
51)  İsterse aklınıza (yeniden dirilmesi) imkânsız gibi görünen 
herhangi bir yaratık! (Bunlar, Allah'ın sizi yeniden diriltmesini 
güçleştirmez.) Diyecekler ki: "Bizi tekrar (hayata) kim 
döndürecek?" De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar 
sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve "Ne zamanmış 
o?" diyecekler. De ki: Yakın olsa gerek!
52) Allah sizi çağıracağı gün, kendisine hamdederek çağrısına 
uyarsınız ve (dirilmeden önceki halinizde) çok az kaldığınızı 
sanırsınız.
53)  Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra 
şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık 
düşmanıdır.
54) Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder; 
dilerse sizi cezalandırır. Biz, seni onların üstüne bir vekil 
olarak göndermedik.
55)  Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. 
Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; 
Davud'a da Zebur'u verdik.
56)  De ki: "Allah'ı bırakıp da (ilâh olduğunu) ileri 
sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar, sizin sıkıntınızı ne 
uzaklaştırabilir, ne de değiştirebilirler."
57)  Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine -hangisi daha 
yakın olacak diye- vesile ararlar; O'nun rahmetini umarlar ve 
azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı, sakınılacak bir 
azaptır.
58)  Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya 
helâk edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu, 
Kitap'ta (levh-i mahfuz'da) yazılıdır.
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َأْنن  ِإّل  َياِتن  ِباْل ُنْرِسنَل  َأْنن  َننا  َع َن َوَمنا َم
َقَةن  ّنا َد ال َثُمو َننا  ْي َت َوآ ُلوَنن  ّو َْل َهنا ا ِب ّذَبن  َك
ُنْرِسنننُل  َوَمنننا  َهنننا  ِب َلُموا  َظ َف ًة  ْبِصنننَر ُم

ًفنا  ِوي َتْخ ِإّل  َياِتن  َلَكن )59(ِباْل َننا  ْل ُق ْذ  ِإ َو  
َنننا  ْل َع َوَمننا َج ّناِسنن  ِبال َأَحاَطنن  ّبَكنن  ِإّننن َر
ّناِسنن  ِلل َنًةنن  ْت ِف ِإّل  َناَكنن  ْي َأَر ِتنني  ّل َيننا ا ْؤ الّر
ُقْرآِنننن  ْل ِفننني ا َنَةننن  ُعو ْل ْلَم َةننن ا َوالّشَجَر
ًنننا  َيا ْغ ُط ِإّل  ُهْمنن  ُد ِزي َي َفَمننا  ُهْمنن  ُف ّو ُنَخ َو

ِبيًرا  ُدوا )60(َك ِة اْسُج َك ِئ ْلَمَل ِل َننا  ْل ُق ْذ  ِإ َو  
ُد  َأْسنُج َأ َقاَل  ِليَسن  ْب ِإ ِإّل  ُدوا  َفَسَج َدَمن  ِل

ًننا  ِطي ْقَتن  َل َتَكن ) 61(ِلَمْنن َخ ْي َأ َأَر َقاَلن 
ِنني  َت َأّخْر ِئْنن  َل َلّين  َع َكّرْمَتن  ِذي  ّل َذا ا َه
ِإّل  َتُهن  ّي ُذّر َكّنن  ِن َت ََلْح ِةن  َياَم ِق ْل ِمن ا ْو َي َلنى  ِإ

ِليًل  َعَكنن ) 62(َق ِب َت َفَمْننن  َهْبنن  ْذ َقاَلنن ا
ًءنن  ُكْمنن َجَزا ُؤ ّنَمنن َجَزا َه ِإّننن َج َف ُهْمنن  ْن ِم

ُفوًرا  ْو ْعَت )63(َم َط َت ِزْز َمْن اْس ْف َت َواْس  
ِلَكن  ْي ِبَخ ِهْمن  ْي َل َع ِلْبن  َأْج َو ِتَك  ْو ِبَصن ُهْمن  ْن ِم
َواِلننن  َْلْم ِفننني ا ُهْمننن  ْك ِر َوَشا ِلَكننن  َوَرِج
َطاُن  ْي ُهْم الّش ُد ِع َي َوَما  ُهْم  ْد َوِع ِد  َْلوَل َوا

ُغُروًرا  َلَكنن ) 64(ِإّل  ْيَسنن  َل ِدي  َبا ِإّننن ِع
ِكيًل  َو ّبَكنن  ِبَر َفننى  َك َو َطاٌن  ْل ِهْمنن ُسنن ْي َل َع

ْلَكن )65( ُف ْل ُكْمن ا َل ُيْزِجني  ِذي  ّل ُكْمن ا ّب  َر
َكاَنن  ّنُهن  ِإ ِهن  ِل َفْض ُغوا ِمْنن  َت ْب َت ِل ِر  َبْح ْل ِفني ا

ُكْم َرِحيًما  )66(ِب

59)  Bizi, âyetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan tek şey, 
öncekilerin bu âyetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semûd 
kavmine, açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. 
Onlar ise, (bu deveyi boğazladılar ve) bu yüzden zalim 
oldular. Oysa biz âyetleri ancak korkutmak için göndeririz.
60)  Hani sana: Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır, 
demiştik. Sana gösterdiğimiz o görüntüleri ve Kur'an'da 
lânetlenen ağacı, ancak insanları sınamak için meydana 
getirdik. Biz onları korkuturuz da, bu onlara, büyük bir 
azgınlıktan başka bir şey sağlamaz.
61)  Meleklere: Âdem'e secde edin! demiştik. İblis'in dışında 
hepsi secde ettiler. İblis: "Ben, dedi, çamurdan yarattığın bir 
kimseye secde mi ederim!"
62)  Dedi ki: "Şu benden üstün kıldığına da bir bak! Yemin 
ederim ki, eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, pek azı 
dışında, onun neslini kendime bağlayacağım!"
63) Allah buyurdu: Git! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki 
hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza!
64)  Onlardan gücünün yettiği kimseleri dâvetinle şaşırt; 
süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına, 
evlâtlarına ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun. Şeytan, 
insanlara, aldatmadan başka bir şey vâdetmez.
65)  Şurası muhakkak ki, benim (ihlâslı) kullarım üzerinde 
senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. (Onları) koruyucu olarak 
Rabbin yeter.
66)  (Kullarım!) Rabbiniz, lütfuna nâil olmanız için denizde 
gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu O, sizin için çok 
merhametlidir.
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ِر َضّل َمْن  َبْح ْل ِفي ا ُكْم الّضّر  َذا َمّس ِإ َو
َبّر  ْل َلنى ا ِإ ُكْمن  َنّجا َلّمنا  َف ُهن  ّيا ِإ ِإّل  ُعوَنن  ْد َت

ُفوًرا  َك ْنَسناُن  ِْل َكاَنن ا َو ُتْمن  ْعَرْض  )67(َأ
َبّر  ْل ِنَبن ا ُكْمن َجا ِب َيْخِسنَف  َأْنن  ُتْمن  َأِمن َف َأ

ُدوا  َتِج ُثّمن َل  ًبا  ُكْمن َحاِصن ْي َل َع ُيْرِسنَل  ْو  َأ

ِكيًل  َو ُكْمن  ُكْمن )68(َل َد ِعي ُي َأْنن  ُتْمن  َأِمن َأْمن   
ُكْمننن  ْي َل َع ُيْرِسنننَل  َف ُأْخَرى  ًةننن  َتاَر ِهننن  ِفي

ًفا ِمْن الّريِح  ُتْم َقاِص َفْر َك ِبَما  ُكْم  َق ِر ْغ ُي َف
ًعننا ِبي َت ِهنن  ِب َنننا  ْي َل َع ُكْمنن  َل ُدوا  َتِج  )69( ُثّمنن َل 

ِفني  ُهْمن  َنا ْل َوَحَم َدَمن  ِنني آ َب َننا  َكّرْم ْد  َق َل َو
َباِتن  ّي ّط ُهْمن ِمْنن ال َنا ْق َوَرَز ِر  َبْح ْل َوا َبّر  ْل ا
َنننا  ْق َل ٍر ِمّمْننن َخ ِثي َك َلننى  َع ُهْمنن  َنا ْل َفّض َو

ْفِضيًل  َناٍسنن )70(َت ُأ ُكّلنن  ُعننو  ْد َن ْوَمنن  َي  
ِتَينن  ُأو َفَمْننن  ِهْمنن  ِإَماِم ِهنن ِب ِن َيِمي ِب َبُهنن  َتا ِك

َوَل  ُهْمنننن  َب َتا ِك ُءوَننننن  ْقَر َي ِئَكنننن  َل ْو ُأ َف
ِتيًل َف َلُموَنن  ْظ ِفني )71( ُي َكاَنن  َوَمْنن   

ْعَمنى  َأ ِةن  ِفني اْلِخَر َو  ُه َف ْعَمنى  َأ ِهن  ِذ َه
ِبيًل  َأَضّلنننن َسنننن ُدوا ) 72(َو َكا ِإْننننن  َو

ْيَكننن  َل ِإ َننننا  ْي ْوَح َأ ِذي  ّل َعْنننن ا َنَكننن  ُنو ِت ْف َي َل
ُذوَكننن  ّتَخ ًذا َل ِإ َو ُهننن  ْيَر َغ َننننا  ْي َل َع ِري  َت ْف َت ِل

ِليًل  ْدَتن ) 73(َخ ِك ْد  َق َل َناَكن  ْت ّب َث َأْنن  ْوَل  َل َو
ِليًل  َق ًئنننا  ْي ِهْمننن َش ْي َل ِإ َكُنننن  ًذا ) 74(َتْر ِإ

ْعَفننن  َوِض ِةننن  َيا ْلَح ْعَفننن ا َناَكننن ِض ْق َذ ََل

َنِصنيًرا  َننا  ْي َل َع َلَكن  ُد  َتِج ُثّمن َل  ْلَمَماِتن  ا
)75(

67)  Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, O'ndan başka 
bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya 
çıkardığında, (yine eski halinize) dönersiniz. İnsanoğlu çok 
nankördür.
68) O'nun, sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden, 
yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra 
kendinize bir koruyucu da bulamazsınız.
69)  Yahut O'nun, sizi bir kez daha oraya (denize) gönderip 
üzerinize bir kasırga yollayarak, inkâr etmiş olmanız sebebiyle 
sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra, bundan dolayı 
kendinize (intikamınızı almak için) bizi arayıp soracak bir 
destekçi de bulamazsınız.
70)  Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. 
Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; 
kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, 
yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.
71)  Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte çağıracağımız 
o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse, onlar, en 
küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini 
okuyacaklar.
72)  Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik 
iyice yolunu şaşırmıştır.
73) Müşrikler, sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere 
bize isnat etmen için seni, nerdeyse, sana vahyettiğimizden 
saptıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul 
edeceklerdi.
74)  Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse 
onlara birazcık meyledecektin.
75) O zaman, hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını 
kat kat tattırırdık; sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da 
bulamazdın.
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َْلْرِضنن  َنَك ِمْننن ا ِفّزو َت َيْسنن َل ُدوا  َكا ِإْننن  َو
َفَكن  ُثوَنن ِخَل َب ْل َي ًذا َل  ِإ َو َها  ْن ِرُجوَكن ِم ُيْخ ِل

ِليًل  َق َنا ) 76(ِإّل  ْل َأْرَسنن ْد  َق ّنَة َمْننن  ُس
َنا  ِت ّن ِلُسننن ُد  َتِج َوَل  َنا  ِل َلَكننن ِمْنننن ُرُسننن ْب َق

ِويًل  ُلوِكننن ) 77(َتْح ُد ِل َة  ِقْمننن الّصنننَل َأ

ُقْرآَننن  َو ْيِلنن  ّل َغَسننِق ال َلننى  ِإ الّشْمِسنن 
ًدا  ُهو َكاَنن َمْش ِر  َفْج ْل ُقْرآَنن ا ِإّنن  ِر  َفْج ْل ا

َلَكن ) 78( َلًةن  ِف َنا ِهن  ِب ْد  َهّج َت َف ْيِلن  ّل َوِمْنن ال
ًدا  َقاًمنا َمْحُمو ّبَك َم َثَكن َر َع ْب َي َأْنن  َعَسى 

ْدٍق ) 79( ْدَخَلن ِصن ِنني ُم ْل ْدِخ َأ ُقْلن َرّبن  َو
ِلني  َعْلن  َواْج ْدٍق  ِنني ُمْخَرَجن ِصن ِرْج َأْخ َو

َنِصنيًرا  ًنا  َطا ْل ْنَكن ُسن ُد َل ُقْلن ) 80(ِمْنن  َو
ِطَل  َبا ْل ِإّن ا ِطُل  َبا ْل َق ا َه َوَز ّق  ْلَح َء ا َجا

ًقنا  ُهو ُقْرآِنن ) 81(َكاَنن َز ْل َنّزُلن ِمْنن ا ُن َو
َوَل  ِنيَننن  ْؤِم ْلُم ِل َوَرْحَمٌةنن  ٌءنن  َفا َو ِش ُه َمننا 

ِإّل َخَسنناًرا  ِلِميَننن  ّظا ُد ال ِزي َذا )82(َي ِإ َو  
َأننى  َن َو ْعَرَضنن  َأ ِْلنَسنناِن  َلننى ا َع َنننا  َعْم ْن َأ

ُئوًسننا  َي َكاَننن  َذا َمّسننُه الّشّر  ِإ َو ِهنن  ِب ِن ِبَجا
ِهنن )83( ِت َل ِك َلننى َشا َع ْعَمُلنن  َي ُكّلنن  ُقْلنن   

ِبيًل  َدى َسنن ْه َأ َو  ُه ِبَمْننن  َلُمنن  ْع َأ ُكْمنن  ّب َفَر
ُقْل الّروُح ) 84( َعْن الّروِح  َنَك  ُلو َأ َيْس َو

ِإّل  ِم  ْل ِع ْل ُتْم ِمْن ا ِتي ُأو َوَما  ّبي  ِر َر َأْم ِمْن 
ِليًل  ِذي ) 85(َق ّل ِبا َبّنن  َه ْذ َن َل َننا  ْئ ِئْنن ِش َل َو

َننا  ْي َل َع ِهن  ِب َلَكن  ُد  َتِج ُثّمن َل  ْيَكن  َل ِإ َننا  ْي ْوَح َأ

ِكيًل  )86(َو

76)  Yine onlar, seni yurdundan çıkarmak için nerdeyse 
dünyayı başına dar getirecekler. O takdirde, senin ardından 
kendileri de fazla kalamazlar.
77)  Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki 
kanun (da budur). Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik 
bulamazsın.
78)  Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya 
kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. 
Çünkü sabah namazı şahitlidir.
79)  Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile 
olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye 
değer bir makama göndereceğini umabilirsin.
80)  Ve şöyle niyaz et: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle 
girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı 
sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.
81)  Yine de ki: Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl 
yıkılmaya mahkumdur.
82)  Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler 
için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.
83)  İnsana nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirip yan 
çizer; ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa 
düşer.
84) De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu 
durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi 
bilendir.
85)  Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin 
emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.
86)  Hakikaten, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan 
kaldırırız; sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu 
bulamazsın.
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َكاَن  َلُه  َفْض ِإّن  ّبَك  ِإّل َرْحَمًة ِمْن َر
ِبيًرا  َك ْيَك  َل َعْت ) 87(َع َتَم ِئْن اْج َل ُقْل 

ْثِل  ِبِم ُتوا  ْأ َي َأْن  َلى  َع ْلِجّن  َوا ِْلنُس  ا
َذا  َكاَن َه ْو  َل َو ِه  ِل ْث ِبِم ُتوَن  ْأ َي ُقْرآِن َل  ْل ا

ِهيًرا َظ ْعٍض  َب ِل ُهْم  ْعُض ْد ) 88( َب َق َل َو
ُقْرآِن ِمْن  ْل َذا ا َه ِفي  ّناِس  ِلل َنا  ْف َصّر

ُفوًرا  ُك ِإّل  ّناِس  َثُر ال ْك َأ َبى  َأ َف َثٍل  ُكّل َم
ْفُجَر )89( َت ّتى  َلَك َح ْؤِمَن  ُن َلْن  ُلوا  َقا َو  

ًعا  ُبو ْن َي َْلْرِض  َنا ِمْن ا ُكوَن )90(َل َت ْو  َأ  
َفّجَر  ُت َف َنٍب  َوِع َنِخيٍل  ّنٌة ِمْن  َلَك َج

ْفِجيًرا  َت َها  َل َهاَر ِخَل ْلن
َ ِقَط ) 91(ا ُتْس ْو  َأ

ْو  َأ ًفا  ِكَس َنا  ْي َل َع َعْمَت  َكَما َز َء  الّسَما
ِبيًل  َق ِة  َك ِئ ْلَمَل َوا ِه  ّل ِبال ِتَي  ْأ ْو ) 92(َت َأ

َقى  َتْر ْو  َأ ْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف  َب َلَك  ُكوَن  َي
ّتى  ّيَك َح ِق ِلُر ْؤِمَن  ُن َلْن  َو ِء  ِفي الّسَما
ْبَحاَن  ُقْل ُس ُؤه  ْقَر َن ًبا  َتا ِك َنا  ْي َل َع َنّزَل  ُت

َبَشًرا َرُسوًل  ِإّل  ُكنُت  َهْل  ّبي  ) 93(َر
ُهْم  َء ْذ َجا ِإ ُنوا  ْؤِم ُي َأْن  ّناَس  َع ال َن َوَما َم
َبَشًرا  ّلُه  َعَث ال َب َأ ُلوا  َقا َأْن  ِإّل  َدى  ُه ْل ا

َْلْرِض ) 94(َرُسوًل  ِفي ا َكاَن  ْو  َل ُقْل 
َنا  ْل َنّز َل ّنيَن  ِئ ْطَم َيْمُشوَن ُم َكٌة  ِئ َمَل
ًكا َرُسوًل  َل ِء َم ِهْم ِمْن الّسَما ْي َل ) 95(َع

ُكْم  َن ْي َب َو ِني  ْي َب ًدا  ِهي ِه َش ّل ِبال َفى  َك ُقْل 
َبِصيًرا  ِبيًرا  ِه َخ ِد َبا ِع ِب َكاَن  ّنُه  )96(ِإ

87) Ancak Rabbinin rahmeti (sayesinde Kur'an bâki kalmıştır). 
Çünkü O'nun sana lütufkârlığı çok büyüktür.
88) De ki: Andolsun, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak 
üzere insü cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, 
onun benzerini ortaya getiremezler.
89)  Muhakkak ki biz, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali 
çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkârcılıktan 
başkasını kabullenmediler.
90)  Onlar: "Sen, dediler, bizim için yerden bir kaynak 
fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız."
91) "Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyle 
ki, içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın."
92)  "Yahut, iddia ettiğin gibi, üzerimize gökten parçalar 
yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne 
getirmelisin."
93) "Yahut da altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. 
Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece (göğe) 
çıktığına da asla inanmayız." De ki: Rabbimi tenzih ederim. 
Ben, sadece beşer bir elçiyim.
94)  Zaten, kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların 
(buna) inanmalarını sırf, "Allah, peygamber olarak bir beşeri 
mi gönderdi?" demeleri engellemiştir.
95)  Şunu söyle: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan 
melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak bir 
melek gönderirdik.
96)  De ki: Benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah 
kâfidir. Zira O, kullarını hakikaten bilip görmektedir.
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َوَمْنننن  ِدي  َت ْه ْلُم َو ا ُه َف ّلُهننن  ِد ال ْه َي َوَمْنننن 
ِهن  ِن ُدو َءن ِمْنن  َيا ِل ْو َأ ُهْمن  َل َد  َتِج َلْنن  َف ِلْلن  ُيْض
َلنننى  َع ِةننن  َياَم ِق ْل ْوَمننن ا َي ُهْمننن  َنْحُشُر َو
ُهْمن  َوا ْأ َوُصنّما َم ْكًمنا  ُب َو ًينا  ُعْم ِهْمن  ِه َوُجو

ِعيًرا  ُهْم َس َنا ْد ِز َبْت  ّلَما َخ ُك ّنُم  َه ) 97(َج
َنننا  ِت َيا ِبآ َفُروا  َك ُهْمنن  ّن أ

َ ِب ُهْمنن  ُؤ ِلَكنن َجَزا َذ
ّنننا  ِئ َأ ًتننا  َفا َوُر َظاًمننا  ّنننا ِع ُك َذا  ِئ َأ ُلوا  َقا َو

ًدا  ِدي ًقا َج ْل ُثوَن َخ ُعو ْب ْوا ) 98(َلَم َيَر َلْم  َو َأ

َواِت  َقننن الّسنننَما َل ِذي َخ ّل ّلَهننن ا َأّنننن ال

ُهْمن  َل ْث َقن ِم ُل َيْخ َأْنن  َلنى  َع ِدٌر  َقا َْلْرَضن  َوا
َبننى  َأ َف ِهنن  ِفي ْيَبنن  َأَجًل َل َر ُهْمنن  َل َعَلنن  َوَج

ُفوًرا  ُك ِإّل  ِلُموَن  ّظا ُتْم ) 99(ال َأن ْو  َل ُقْل 
ًذا  ِإ ّبننني  ِةننن َر ِئَنننن َرْحَم ُكوَنننن َخَزا ِل َتْم
َكاَنننن  َو َفاِقننن  ِْلن َيَةننن ا ُتْم َخْش ْك ََلْمَسننن

ُتوًرا  َق ْنَسننننناُن  ِْل َننننننا ) 100(ا ْي َت ْد آ َق َل َو
ِني  َب َفاْسأْل  َناٍت  ّي َب َياٍت  َع آ ِتْس ُموَسى 
ْوُنن  َع ِفْر َلُهن  َقاَل  َف ُهْمن  َء ْذ َجا ِإ ِئيَل  ِإْسنَرا

َياُموَسى َمْسُحوًرا  ّنَك  ُظ ََل ّني  ) 101(ِإ
ِإّل  ُؤَلء  َه َأنَزَلنن  ِلْمَتنن َمننا  َع ْد  َق َل َقاَلنن 
ّني  ِإ َو ِئَر  َبَصا َْلْرِض  َوا َواِت  َرّب الّسنَما

ُبوًرا  ْث ْوُنن َم َع ِفْر َيا ّنَكن  ُظ َد ) 102(ََل َأَرا َف
ُهن  َنا ْق ْغَر َأ َف َْلْرِضن  ُهْم ِمْنن ا ِفّز َت َيْسن َأْنن 

ًعننا  َعُهنن َجِمي َنننا ِمْننن )103(َوَمْننن َم ْل ُق َو  
َذا  ِإ َف َْلْرَض  ُنوا ا ُك ِئيَل اْس ِإْسَرا ِني  َب ِل ِه  ِد ْع َب

ًفا  ِفي َل ُكْم  ِب َنا  ْئ ِة ِج ُد اْلِخَر ْع َو َء  )104(َجا

97)  Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan odur; 
kimi de hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah'tan başka 
dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve 
sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve 
kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini 
artırırız.
98)  Cezaları işte budur! Çünkü onlar, âyetlerimizi inkâr 
etmişler ve: "Sahi bizler, bir kemik yığını ve kokuşmuş toprak 
olduktan sonra yeni bir yaratılışla diriltilmiş mi olacağız?" 
demişlerdir.
99)  Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, 
kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir! Allah, onlar için 
bir vâde takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler, 
inkârcılıktan başkasını kabullenmediler.
100)  De ki: Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahip 
olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu 
da pek eli sıkıdır!
101)  Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz âyet verdik. 
Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun 
ona, "Ey Musa! dedi, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum!"
102)  (Musa Firavun'a:) "Pek âlâ biliyorsun ki, dedi, bunları, 
birer ibret olmak üzere, ancak, göklerin ve yerin Rabbi indirdi. 
Ey Firavun! Ben de senin hakikaten mahvolduğunu 
sanıyorum!"
103)  Derken, Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi. Bu 
yüzden biz onu ve maiyyetindekilerin hepsini (denizde) 
boğduk.
104)  Arkasından da İsrailoğullarına: "O topraklarda oturun! 
Ahiret vâdi tahakkuk edince, hepinizi toplayıp bir araya 
getireceğiz" dedik.
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َوَما  َنَزَل  ّق  ْلَح ِبا َو ُه  َنا ْل َأنَز ّق  ْلَح ِبا َو
ِذيًرا  َن َو َبّشًرا  ِإّل ُم َناَك  ْل ًنا ) 105(َأْرَس ُقْرآ َو

ْكٍث  َلى ُم َع ّناِس  َلى ال َع ُه  َأ ْقَر َت ِل ُه  َنا ْق َفَر
ِزيًل  َتن ُه  َنا ْل َنّز ْو َل ) 106(َو َأ ِه  ِب ُنوا  ُقْل آِم

ِه  ِل ْب َق ْلَم ِمْن  ِع ْل ُتوا ا ُأو ِذيَن  ّل ِإّن ا ُنوا  ْؤِم ُت
ًدا  َقاِن ُسّج ْذ َْل ِل َيِخّروَن  ِهْم  ْي َل َع َلى  ْت ُي َذا  ِإ

َكاَن ) 107( ِإْن  َنا  ّب ْبَحاَن َر ُلوَن ُس ُقو َي َو
ُعوًل  ْف َلَم َنا  ّب ُد َر ْع َيِخّروَن ) 108(َو َو

ًعا  ُهْم ُخُشو ُد ِزي َي َو ُكوَن  ْب َي َقاِن  ْذ َْل ) 109(ِل
ّيا َما  َأ ُعوا الّرْحَماَن  ْد ْو ا َأ ّلَه  ُعوا ال ْد ُقْل ا
َهْر  َتْج َوَل  َنى  ْلُحْس ُء ا َْلْسَما َلُه ا َف ُعوا  ْد َت
ِلَك  َذ ْيَن  َب َتِغ  ْب َوا َها  ِب ِفْت  ُتَخا َوَل  ِتَك  ِبَصَل

ِبيًل  َلْم ) 110(َس ِذي  ّل ِه ا ّل ِل ُد  ْلَحْم ُقْل ا َو
ِفي  ِريٌك  َلُه َش ُكْن  َي َلْم  َو ًدا  َل َو ْذ  ّتِخ َي
ّذّل  ِلّي ِمْن ال َو َلُه  ُكْن  َي َلْم  َو ْلِك  ْلُم ا

ِبيًرا  ْك َت ُه  ّبْر َك )111(َو
ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس

ِهننن  ِد ْب َع َلنننى  َع َأنَزَلننن  ِذي  ّل ِهننن ا ّل ِل ُد  ْلَحْم ا
َوَجنا  َلُهن ِع َعْلن  َيْج َلْمن  َو َتاَبن  ِك ْل ّيًمنا )1(ا َق  

َبّشَر  ُي َو ْنُهننن  ُد َل ًدا ِمْنننن  ِدي ْأًسنننا َش َب ِذَر  ُين ِل
َأّنن  ِلَحاِت  ُلوَنن الّصنا ْعَم َي ِذيَنن  ّل ِنيَنن ا ْؤِم ْلُم ا

ًنا  َأْجًرا َحَس ُهْم  ًدا )2(َل َب َأ ِه  ِفي ِثيَن  ِك ) 3( َما
ًدا  َل َو ّلُه  َذ ال ّتَخ ُلوا ا َقا ِذيَن  ّل ِذَر ا ُين )4(َو

105) Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik; o da hakkı getirdi. Seni 
de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
106) Biz onu, Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye 
ayırdık; ve onu peyderpey indirdik.
107) De ki: Siz ona ister inanın, ister inanmayın; şu bir gerçek 
ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o 
okununca, derhal yüz üstü secdeye kapanırlar.
108) Ve derlerdi ki: Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vâdi 
mutlaka yerine getirilir.
109)  Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar. (Kur'an okumak) 
onların saygısını artırır.
110) De ki: "İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini 
deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır." Namazında 
yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası 
bir yol tut.
111)  "Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, 
âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a 
hamdederim" de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt!

18- el-KEHF SURESİ
(Mekke’de inmiştir, 110  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Hamd olsun Allah'a ki kuluna, Kitab 'ı indirdi ve ona hiçbir 
eğrilik koymadı.
2)  Onu dosdoğru olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli 
azaba karşı uyarmak ve yararlı işler yapan müminlere 
kendileri için güzel mükafat bulunduğunu müjdelemek için.
3) Onlar orada ebedî kalacaklardır.
4) Ve "Allah evlât edindi" diyenleri de uyarmak için.
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ُبَرْت  َك ِهْم  ِئ َبا َوَل ِل ٍم  ْل ِه ِمْن ِع ِب ُهْم  َل َما 
ُلوَن  ُقو َي ِإْن  ِهْم  ِه َوا ْف َأ َتْخُرُج ِمْن  ِلَمًة  َك

ا  ًب ِذ َك َلى ) 5(ِإّل  َع ْفَسَك  َن ٌع  َباِخ ّلَك  َع َل َف
ِديِثنن  ْلَح َذا ا َه ِب ُنوا  ْؤِم ُي َلْمنن  ِإْننن  ِهْمنن  ِر َثا آ

ًفا  َْلْرِضن ) 6(َأَسن َلنى ا َع َننا َمنا  ْل َع ّننا َج ِإ
َعَمًل  َأْحَسنُن  ُهْمن  ّي أ

َ ُهْمن  َو ُل ْب َن ِل َهنا  َل َنًةن  ِزي
ًدا ) 7( ِعي َهننا َصنن ْي َل َع ُلوَننن َمننا  َلَجاِع ّنننا  ِإ َو

َأْصننَحاَب ) 8(ُجُرًزا  َأّننن  ْبَت  َأْمنن َحِسنن

ًبا  َعَج َنا  ِت َيا ُنوا ِمْن آ َكا ِم  ِقي َوالّر ْهِف  َك ْل ا
ُلوا ) 9( َقا َف ْهِفن  َك ْل َلنى ا ِإ َيُةن  ْت ِف ْل َوى ا َأ ْذ  ِإ

َننا  َل ّيْئن  َه َو ْنَكن َرْحَمًةن  ُد َل َننا ِمْنن  ِت َننا آ ّب َر
ًدا  َننا َرَش ِر َأْم َلنى )10(ِمْنن  َع َننا  ْب َفَضَر  

ًدا  َد َع ِنيَن  ْهِفن ِسن َك ْل ِفني ا ِهْمن  ِن َذا ) 11(آ
َأْحَصى  ْيِن  َب ْلِحْز ّي ا َأ َلَم  ْع َن ِل ُهْم  َنا ْث َع َب ُثّم 

ًدا  َأَم ُثوا  ِب َل ْيَكن ) 12(ِلَمنا  َل َع َنُقّصن  َنْحُنن 
ِهْمن  ّب ِبَر ُنوا  َيٌةن آَم ْت ِف ُهْمن  ّن ِإ ّقن  ْلَح ِبا ُهْمن  َأ َب َن

ًدى  ُه ُهْمننن  َنا ْد ِز َلنننى ) 13(َو َع َننننا  ْط َب َوَر
َننننا َرّبننن  ّب ُلوا َر َقا َف َقاُموا  ْذ  ِإ ِهْمننن  ِب ُلو ُق
َو ِمْننن  ُع ْد َن َلْننن  َْلْرِضنن  َوا َواِت  الّسننَما

ًطنا  َط ًذا َش ِإ َننا  ْل ُق ْد  َق َل ًهنا  َل ِإ ِهن  ِن ) 14(ُدو
َهًةنن  ِل ِهنن آ ِن ُدو ُذوا ِمْنن  ّتَخ َنننا ا ْوُم َق ِءنن  ُؤَل َه
َفَمْن  ّيٍن  َب َطاٍن  ْل ِبُس ِهْم  ْي َل َع ُتوَن  ْأ َي ْوَل  َل
ًبننا  ِذ َك ِهنن  ّل َلننى ال َع َتَرى  ْف َلُمنن ِمّمْننن ا ْظ َأ

)15(

5) Ne onların, ne de atalarının bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. 
Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük oldu! Yalandan başka bir 
şey söylemiyorlar.
6)  Bu yeni Kitab'a inanmazlarsa (ve bu yüzden helâk 
olurlarsa) arkalarından üzüntüyle neredeyse kendini harap 
edeceksin.
7)  Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini 
deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine 
mahsus bir zinet yaptık.
8) (Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir 
toprak yapacağız.
9)  Yoksa sen, Kehf ve Rakîm ashabını bizim şaşılacak 
ayetlerimizden mi sandın?
10)  O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki: 
“Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve işimizden bize 
doğruyu bulma başarısı ver!” 
11) Böylelikle mağarada nice yıllar kulaklarına vurduk.
12)  Sonra iki guruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi 
hesap ettiğini ayırt edelim diye onları uyandırdık.
13)  Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. 
Gerçekten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de 
hidayetlerini arttırmıştık.
14)  Kalplerini metîn kıldık. Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki: 
"Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O'ndan başkasını 
ilah diye çağırmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.”
15) “Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Bari 
onlara dair açık bir delil getirselerdi. Öyle ise Allah hakkında 
yalan uydurandan daha zalim kimdir?”

9) Ey Muhammed! Yoksa sen, Kehf ve Rakîm ashabını bizim en harikulade mucizemiz mi sandın? Garipliğine rağmen, Ashab-ı Kehf kıssasını sakın Allah’ın 
en harikulade mucizesi olduğunu sanma. Bu kainat sayfalarında, Ashab-ı Kehf kıssasından daha üstün, harikulade ve garip şeyler vardır. 
10) Hani o gençler dağdaki geniş mağaraya sığınıp orayı kendilerine barınak edindikleri zaman demişlerdi ki: “Ey Rabbimiz! Mağfiret ve rızık olarak bize özel 
 rahmet hazinelerinden ver ve bizim bütün işlerimizi iyileştir, bize doğruyu bulma başarısı ver, bizi doğru yolu bulan ve hidayete eren kimselerden eyle!” 
11) Bunun üzerine biz de onların kulaklarına mağarada nice yıllar perde koyduk, uzun yıllar orada uyuttuk.
12) Sonra iki guruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini ayırt edelim diye onları uyandırdık.
13) Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Gerçekten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de hidayetlerini arttırmıştık.
14) Kalplerini metîn kıldık. Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki: "Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O'ndan başkasını ilah diye çağırmayız. Yoksa saçma 
sapan konuşmuş oluruz.”
15) “Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Bari onlara dair açık bir delil getirselerdi. Öyle ise Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim 
kimdir?”
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ّلَهن  ِإّل ال ُدوَنن  ُب ْع َي َوَمنا  ُهْمن  ُتُمو ْل َتَز ْع ْذ ا ِإ َو
ُكْمنن  ّب ُكْمنن َر َل َينُشْر  ْهِفنن  َك ْل َلننى ا ِإ ُووا  ْأ َف
ُكْمن  ِر َأْم ُكْمن ِمْنن  َل ّيْئن  َه ُي َو ِهن  ِت ِمْنن َرْحَم

ًقنننننا  َف َذا ) 16(ِمر ِإ َتَرى الّشْمَسننننن  َو
َذاَتننن  ِهْمننن  ِف ْه َك َعْنننن  َوُر  َتَزا َت َعْتننن  َل َط
َذاَتنن  ُهْمنن  ِرُض ْق َت َبْتنن  َغَر َذا  ِإ َو َيِميِننن  ْل ا
ِلَكن  َذ ْنُهن  ٍةن ِم َو َفْج ِفني  ُهْمن  َو الّشَماِلن 
َو  ُه َف ّلُهنن  ِد ال ْه َي ِهنن َمْننن  ّل َياِتنن ال ِمْننن آ
َلُهنن  َد  َتِج َلْننن  َف ِلْلنن  ُيْض َوَمْننن  ِدي  َت ْه ْلُم ا

ًدا  ّيننا ُمْرِش ِل ًظننا )17(َو َقا ْي َأ ُهْم  ُب َتْحَسنن َو  
َيِميِننن  ْل َذاَتنن ا ُهْمنن  ُب ّل َق ُن َو ٌد  ُقو ُهْمنن ُر َو
ِه  ْي َع ِذَرا َباِسٌط  ُهْم  ُب ْل َك َو َذاَت الّشَماِل  َو
ْيَتنن  ّل َو َل ِهْمنن  ْي َل َع ْعَتنن  َل ّط ْو ا َل ِد  َوِصنني ْل ِبا

ا  ًب ْع ُهْم ُر ْن ْئَتن ِم ِل َلُم َو ِفَراًرا  ُهْم  ْن ) 18(ِم
َقاَل  ُهْم  َن ْي َب ُلوا  َء َتَسا َي ِل ُهْم  َنا ْث َع َب ِلَك  َذ َك َو
ْوًمنا  َي َننا  ْث ِب َل ُلوا  َقا ُتْمن  ْث ِب َل َكْمن  ُهْمن  ْن ِئٌلن ِم َقا
ِبَمنا  َلُمن  ْع َأ ُكْمن  ّب ُلوا َر َقا ٍمن  ْو َي ْعَضن  َب ْو  َأ

ِهنن  ِذ َه ُكْمنن  ِق ِر َو ِب ُكْمنن  َد َأَح ُثوا  َع ْب َفا ُتْمنن  ْث ِب َل
َكنننى  َأْز َهنننا  ّي أ

َ ُظْر  َين ْل َف ِةننن  َن ِدي ْلَم َلنننى ا ِإ
ّطْفن  َل َت َي ْل َو ْنُهن  ِرْزٍقن ِم ِب ُكْمن  ِت ْأ َي ْل َف َعاًمنا  َط

ًدا  َأَح ُكْمن  ِب ِعَرّنن  ُيْش ِإْنن )19(َوَل  ُهْمن  ّن ِإ  
ُكْمنننننن  ْي َل َع َهُروا  ْظ ْو َي َأ ُكْمنننننن  َيْرُجُمو

ًذا  ِإ ِلُحوا  ْف ُت َلْنن  َو ِهْمن  ِت ّل ِفني ِم ُكْمن  ُدو ِعي ُي
ًدا َب )20( َأ

16) (İçlerinden biri şöyle demişti:) "Madem ki siz onlardan ve 
onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan 
uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz size 
rahmetini yaysın ve işinizde sizin için fayda ve kolaylık 
sağlasın."
17) (Resûlüm! Orada bulunsaydın) güneşi görürdün: Doğduğu 
zaman mağaralarının sağına meyleder; batarken de sol taraftan 
onlara isabet etmeden geçerdi. (Böylece) onlar (güneş 
ışığından rahatsız olmaksızın) mağaranın bir köşesinde 
(uyurlardı). İşte bu, Allah'ın âyetlerindendir. Allah kime 
hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır, kimi de hidayetten 
mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost 
bulamazsın.
18)  Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık 
sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın 
girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta idi. Eğer onların 
durumlarına muttali olsa idin dönüp onlardan kaçardın ve 
gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.
19)  Böylece biz, aralarında birbirlerine sormaları için onları 
uyandırdık: İçlerinden biri: "Ne kadar kaldınız?" dedi. (Kimi) 
"Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık" dediler; (kimi 
de) şöyle dediler: "Rabbiniz, kaldığınız müddeti daha iyi bilir. 
Şimdi siz, içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin 
de, baksın, (şehrin) hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan 
erzak getirsin; ayrıca, nâzik davransın (gizli hareket etsin) ve 
sakın sizi kimseye sezdirmesin."
20) "Çünkü onlar eğer size muttali olurlarsa, ya sizi taşlayarak 
öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki, o zaman 
ebediyyen iflah olmazsınız."
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َد  ْع َو َأّن  َلُموا  ْع َي ِل ِهْم  ْي َل َع َنا  َثْر ْع َأ ِلَك  َذ َك َو
ْذ  ِإ َها  ِفي ْيَب  َعَة َل َر َأّن الّسا َو ّق  ِه َح ّل ال
ُنوا  ْب ُلوا ا َقا َف ُهْمنن  َأْمَر ُهْمنن  َن ْي َب ُعوَننن  َناَز َت َي
َقاَلنن  ِهْمنن  ِب َلُمنن  ْع َأ ُهْمنن  ّب ًنننا َر َيا ْن ُب ِهْمنن  ْي َل َع
َذّننن  ّتِخ َن َل ِهْمنن  ِر َأْم َلننى  َع ُبوا  َل َغ ِذيَننن  ّل ا

ًدا  ِهْمن َمْسنِج ْي َل َثٌةن ) 21(َع َثَل ُلوَن  ُقو َي َس
ُلوَنننن َخْمَسنننٌة  ُقو َي َو ُهْمننن  ُب ْل َك ُهْمننن  ُع ِب َرا

ْيِبننن  َغ ْل ِبا ُهْمننن َرْجًمنننا  ُب ْل َك ُهْم  ِدُس َسا
ُقْلن  ُهْمن  ُب ْل َك ُهْمن  ُن َثاِم َو َعٌة  ْب ُلوَنن َسن ُقو َي َو
ِإّل  ُهْمنن  َلُم ْع َي ِهْمنن َمننا  ِت ّد ِع ِب َلُمنن  ْع َأ ّبنني  َر
ِهًرا  َظا ًءن  ِإّل ِمَرا ِهْمن  ِفي ِر  ُتَما َفَل  ِليٌلن  َق

ًدا  َأَح ُهْم  ْن ِهْم ِم ِفي ْفِت  َت َتْس َوَل ) 22(َوَل 
ًدا  َغ ِلَكنن  َذ َفاِعٌلنن  ّننني  ِإ ٍءنن  ِلَشْي َلّننن  ُقو َت

َذا )23( ِإ ّبَك  ُكْر َر ْذ َوا ّلُه  َء ال َيَشا َأْن  ِإّل   
ّبني  ِنني َر َي ِد ْه َي َأْنن  َعَسنى  ُقْلن  َو َنِسنيَت 

ًدا  َذا َرَش َه ْقَرَبننن ِمْنننن  ُثوا ) 24(َِل ِب َل َو
ُدوا  َدا َواْز ِنيَن  ٍة ِس َئ َثَلَث ِما ِهْم  ِف ْه َك ِفي 

ًعا  َلُه ) 25(ِتْس ُثوا  ِب َل ِبَما  َلُم  ْع َأ ّلُه  ُقْل ال
ِهن  ِب ْبِصنْر  َأ َْلْرِضن  َوا َواِت  ْيُبن الّسنَما َغ
َوَل  ِلّي  َو ِه ِمْن  ِن ُدو ُهْم ِمْن  َل ْع َما  َأْسِم َو

ًدا  َأَح ِه  ْكِم ِفي ُح ِرُك  ْتُل َما ) 26(ُيْش َوا
ّدَلن  َب ّبَكن َل ُم َتاِبن َر ِك ْيَكن ِمْنن  َل ِإ ُأوِحَين 

ًدا  َتَح ْل ِهنن ُم ِن ُدو َد ِمْننن  َتِج َلْننن  َو ِهنن  ِت ِلَما َك ِل
)27(

21)  Böylece (insanları) onlardan haberdar ettik ki, Allah'ın 
vâdinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu 
bilsinler. Hani onlar aralarında Ashâb-ı Kehfin durumunu 
tartışıyorlardı. Dediler ki: "Üzerlerine bir bina yapın. Rableri 
onları daha iyi bilir." Onların durumuna vâkıf olanlar ise: 
"Bizler, kesinlikle onların yanıbaşlarına bir mescit yapacağız" 
dediler.
22)  (İnsanların kimi:) "Onlar üç kişidir; dördüncüleri de 
köpekleridir" diyecekler; yine: "Beş kişidir; altıncıları 
köpekleridir" diyecekler. (Bunlar) bilinmeyen hakkında 
tahmin yürütmektir. (Kimileri de:) "Onlar yedi kişidir; 
sekizincisi köpekleridir" derler. De ki: Onların sayılarını 
Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. 
Öyle ise Ashâb-ı Kehf hakkında, delillerin açık olması 
haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında (ileri geri 
konuşan) kimselerin hiçbirinden malumat isteme.
23) Hiçbir şey için "Bunu yarın yapacağım" deme.
24)  Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Unuttuğun zaman 
Allah'ı an ve "Umarım Rabbim beni,doğruya daha yakın olana 
eriştirir."de.
25) Onlar,mağaralarında üçyüz yıl kadar kaldılar ve dokuz yıl 
da buna ilave etmişlerdir
26) De ki: Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin 
ve yerin gizli bilgisi O'na aittir. O'nun görmesi de, işitmesi de 
şâyanı hayrettir. Onların (göklerde ve yerde olanların), O'ndan 
başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi 
ortak etmez.
27)  Rabbinin Kitabı'ndan sana vahyedileni oku. Onun 
kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O'ndan başka bir sığınak 
da bulamazsın.

297                                                                          el-Kehf Suresi                                                   Cüz 15 – Sure 18



ُهْم  ّب ُعوَن َر ْد َي ِذيَن  ّل َع ا ْفَسَك َم َن ِبْر  َواْص
َوَل  َهُهن  َوْج ُدوَنن  ِري ُي َعِشّين  ْل َوا ِةن  َدا َغ ْل ِبا
ِةنن  َيا ْلَح َنَةنن ا ِزي ُد  ِري ُت ُهْمنن  ْن َع َناَكنن  ْي َع ُد  ْع َت
َعْنن  َبُهن  ْل َق َننا  ْل َف ْغ َأ ْعن َمْنن  ِط ُت َوَل  َينا  ْن ّد ال
ًطنا  ُفُر ُهن  َأْمُر َكاَنن  َو ُهن  َوا َه َعن  َب ّت َوا َننا  ِر ْك ِذ

َء ) 28( َفَمْن َشا ُكْم  ّب ّق ِمْن َر ْلَح ُقْل ا َو
َننا  ْد َت ْع َأ ّننا  ِإ ُفْر  ْك َي ْل َف َءن  َوَمْنن َشا ْؤِمْنن  ُي ْل َف
َها  ُق ِد ِهْمنن ُسننَرا ِب َأَحاَطنن  َناًرا  ِلِميَنن  ّظا ِلل
ْهِلنن  ْلُم َكا ٍءنن  ِبَما ُثوا  َغا ُي ُثوا  ِغي َت َيْسنن ِإْننن  َو
ْئَسنننن الّشَراُبنننن  ِب َهنننن  ُوُجو ْل ِوي ا َيْش

ًقا  َف َت َءْت ُمْر ُنوا ) 29(َوَسا ِذيَن آَم ّل ِإّن ا
َأْجَر  ُعنن  ُنِضي ّنننا َل  ِإ ِلَحاِت  ُلوا الّصننا َعِم َو

َعَمًل  َأْحَسننَن  ُهْمنن )30(َمْننن  َل ِئَكنن  َل ْو ُأ  
َهاُر  ْن ْل

َ ِهْمن ا ِت َتْح ِري ِمْنن  َتْج ْدٍنن  َع ّناُتن  َج
َهٍبنن  َذ ِوَر ِمْننن  َأَسننا َهننا ِمْننن  ِفي ْوَننن  ّل ُيَح
ُدٍس  ًبننا ُخْضًرا ِمْننن ُسننن َيا ِث َبُسننوَن  ْل َي َو
ِئِكن  َْلَرا َلنى ا َع َهنا  ِفي ِئيَنن  ِك ّت ْبَرٍق ُم َت ِإْسن َو

ًقننا  َف َت َنْت ُمْر َوَحُسنن َواُبنن  ّث ْعَمنن ال ) 31(ِن
َننننا  ْل َع ْيِنننن َج َل َثًل َرُج ُهْمننن َم َل ِرْبننن  َواْض
َناٍبنننن  ْع َأ ْيِننننن ِمْننننن  َت ّن ِهَمننننا َج ِد َِلَح

ًعا  ُهَما َزْر َن ْي َب ا  َن ْل َع َوَج َنْخٍل  ِب ُهَما  َنا ْف َف َوَح
َلْمنن ) 32( َو َهننا  َل ُك ُأ َتْتنن  ْيِننن آ َت ّن ْلَج َتننا ا ْل ِك

َهًرا  َن ا  ُهَم َل ا ِخَل َن َفّجْر َو ا  ًئ ْي ْنُه َش ِلْم ِم ْظ َت
َو ) 33( ُه َو ِه  ِب ِلَصاِح َقاَل  َف َثَمٌر  َلُه  َكاَن  َو

َفًرا  َن َعّز  َأ َو ْنَكن َماًل  َثُر ِم ْك َأ َننا  َأ ُهن  ِوُر ُيَحا
)34(

28)  Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua 
edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü 
isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan 
gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık 
olan kimseye boyun eğme.
29)  Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman 
etsin, dileyen inkâr etsin. Biz, zalimlere öyle bir cehennem 
hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepe çevre 
kuşatmıştır. (Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar imdatlarına, 
erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne 
fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri!
30) İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar (bilmelidirler 
ki) biz, güzel işler yapanların ecrini zâyi etmeyiz.
31)  İşte onlara, alt taraflarından ırmaklar akan Adn cennetleri 
vardır. Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak 
orada altın bileziklerle bezenecekler; ince ve kalın dîbâdan 
yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma 
yeri!
32)  Onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: Bunlardan birine 
iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla 
donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik.
33)  İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik 
bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırtmıştık.
34)  Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla 
konuşurken ona şöyle dedi: "Ben, servetçe senden daha 
zenginim; insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm."
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َقاَل َما  ِه  ْفِس َن ِل ِلٌم  َظا َو  ُه َو َتُه  ّن َدَخَل َج َو
ًدا  َب َأ ِهن  ِذ َه َد  ِبي َت َأْنن  ُظّنن  ُظّنن ) 35(َأ َأ َوَمنا 

ّبني  َلنى َر ِإ ْدُتن  ِد ِئْنن ُر َل َو ِئَمًةن  َقا َعَة  الّسنا
ًبنا  َل َق َهنا ُمن ْن ْيًرا ِم َدّنن َخ َلُهن )36(ََلِج َقاَلن   

ِذي  ّل ِبا َفْرَتننن  َك َأ ُهننن  ِوُر ُيَحا َو  ُه َو ُبُه  َصاِح
ُثّمن  ٍةن  َف ْط ُن ُثّمن ِمْنن  ُتَراٍبنن  َقَكن ِمْنن  َل َخ

ّواَك َرُجًل  َوَل ) 37(َس ّبي  ّلُه َر َو ال ُه ّنا  ِك َل

ًدا  َأَح ّبي  ِبَر ِرُك  ْلَت )38(ُأْش َدَخ ْذ  ِإ ْوَل  َل َو  
ِإّل  َةنن  ّو ُق ّلُهنن َل  َءنن ال ْلَتنن َمننا َشا ُق َتَكنن  ّن َج
ًدا  َل َو َو ْنَك َماًل  َقّل ِم َأ َنا  َأ ِني  ُتَر ِإْن  ِه  ّل ِبال

ْيًرا ِمْن ) 39( ِني َخ َي ِت ْؤ ُي َأْن  ّبي  َعَسى َر َف
ًنا ِمْننن  َبا َهننا ُحْسنن ْي َل َع ُيْرِسننَل  َو ِتَكنن  ّن َج

ًقننا  َل ًدا َز ِعي ِبَح َصنن ُتْصنن َف ِء  ْو ) 40(الّسننَما َأ

َلُهنن  َع  ِطي َت َتْسنن َلْننن  َف ْوًرا  َغ َهننا  ُؤ ِبَح َما ُيْصنن
ًبا  َل ّلُب )41(َط َق ُي َبَح  َأْص َف ِه  ِر َثَم ِب ُأِحيَط  َو  

َيٌةن  ِو ِهَين َخا َو َهنا  ِفي َقن  َف َأن َلنى َمنا  َع ِهن  ْي ّف َك
َلْمنن  ِننني  َت ْي َل َيا ُقوُلنن  َي َو َهننا  ُعُروِش َلننى  َع

ًدا  َأَح ّبني  ِبَر ِرْكن  َلُهن ) 42(ُأْش ُكْنن  َت َلْمن  َو
َكاَنن  َوَمنا  ِهن  ّل ُدوِنن ال َنُه ِمْنن  َينُصنُرو َئٌةن  ِف

َتِصنًرا  ّقن )43(ُمن ْلَح ِهن ا ّل ِل َيُةن  َوَل ْل ِلَكن ا َنا ُه  
ًبنا  ْق ُع ْيٌر  َوَخ ًبنا  َوا َث ْيٌر  َو َخ ِرْبن ) 44(ُه َواْض

ُهن  َنا ْل َأنَز ٍءن  َكَما َينا  ْن ّد ِةن ال َيا ْلَح َثَلن ا ُهْمن َم َل
َْلْرِضن  َباُتن ا َن ِهن  ِب َلَطن  َت َفاْخ ِء  ِمْنن الّسنَما
ّلُه  َكاَن ال َو َياُح  ُه الّر ْذُرو َت َهِشيًما  َبَح  َأْص َف

ِدًرا  َت ْق ٍء ُم ُكّل َشْي َلى  )45(َع

35)  Kendisine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: "Bunun, 
hiçbir zaman yok olacağını sanmam."
36)  "Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin 
huzuruna götürülürsem, hiç şüphem yok ki, (orada) bundan 
daha hayırlı bir akıbet bulurum."
37)  Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben: "Sen, dedi, seni 
topraktan, sonra nutfeden (spermadan) yaratan, daha sonra 
seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkâr mı ettin?"
38)  "Fakat O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir 
şeyi ortak koşmam."
39) "Bağına girdiğinde: Mâşâallah! Kuvvet yalnız Allah'ındır, 
deseydin ya! Eğer malca ve evlâtça beni kendinden güçsüz 
görüyorsan (şunu bil ki):"
40)  "Belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir; 
senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru 
bir toprak haline gelir."
41)  "Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp 
bulamazsın."
42)  Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece, bağı 
uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini oğuşturup kaldı. 
Bağın çardakları yere çökmüştü. "Ah, diyordu, keşke ben 
Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım!"
43)  Kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri 
olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte değildi.
44)  İşte burada yardım ve dostluk, Hak olan Allah'a 
mahsustur. Mükâfatı en iyi olan O, en güzel âkıbeti veren yine 
O'dur.
45)  Onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, gökten 
indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün 
bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış; arkasından rüzgârın 
savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde 
iktidar sahibidir.
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َيننا  ْن ّد ِةنن ال َيا ْلَح َنُةنن ا ِزي ُنوَننن  َب ْل َوا ْلَماُلنن  ا
ّبَكنن  َد َر ْن ْيٌر ِع ِلَحاُت َخ َياُتنن الّصننا ِق َبا ْل َوا

َأَمًل  ْيٌر  َوَخ ًبنننا  َوا ّيُر ) 46(َث ُنَسننن ْوَمننن  َي َو
َباَلننننن  ْلِج ًةننننن ا ِرَز َبا َْلْرَضننننن  َتَرى ا َو

ًدا  َأَح ُهْمنن  ْن ِدْر ِم َغا ُن َلْمنن  َف ُهْمنن  َنا َوَحَشْر
ْد )47( َق َل ّفا  ّبَكنن َصنن َلننى َر َع ِرُضوا  ُع َو  

َكَمننا  َنننا  ُتُمو ْئ َبْلنن ِج ٍةنن  ّوَلنن َمّر َأ ُكْمنن  َنا ْق َل َخ
ًدا ْوِع ُكْمنن َم َل َعَلنن  َنْج ّلْننن  َأ ُتْمنن  َعْم  )48( َز

ِرِميَنننن  ْلُمْج َتَرى ا َف َتاُبننن  ِك ْل َعننن ا ُوِض َو
َننا  َت َل ْي َو َيا ُلوَنن  ُقو َي َو ِهن  ِفي ِقيَنن ِمّمنا  ِف ُمْش
َوَل  ًة  ِغيَر ِدُر َصن َغا ُي َتاِبن َل  ِك ْل َذا ا َه َماِلن 
ُلوا  َعِم ُدوا َمننا  َوَج َو َها  َأْحَصننا ِإّل  ًةنن  ِبيَر َك

ًدا  َأَح ّبَكن  ِلُمن َر ْظ َي َوَل  ْذ )49(َحاِضًرا  ِإ َو  
ُدوا  َفَسنَج َدَمن  ُدوا ِل ِةن اْسنُج َك ِئ ْلَمَل ِل َننا  ْل ُق
َعْن  َق  َفَفَس ْلِجّن  َكاَن ِمْن ا ِليَس  ْب ِإ ِإّل 
َء ِمْن  َيا ِل ْو َأ َتُه  ّي ُذّر َو َنُه  ُذو ّتِخ َت َف َأ ِه  ّب ِر َر َأْم

ِلِميَن  ّظا ِلل ْئَس  ِب ّو  ُد َع ُكْم  َل ُهْم  َو ِني  ُدو
َدًل  َقننننن ) 50(َب ْل ُهْمننننن َخ ُت ْد َه َأْش َمنننننا 

ِهْم  ُفِس َأن َق  ْل َوَل َخ َْلْرِض  َوا َواِت  الّسَما
ًدا  َعُض ّليَن  ْلُمِض َذ ا ّتِخ ُكنُت ُم ا   )51(َوَم

ِذيَننن  ّل ِئنني ا َكا ُدوا ُشَر َنا ُقوُلنن  َي ْوَمنن  َي َو
ُهْمن  َل ُبوا  َتِجي َيْسن َلْمن  َف ُهْمن  ْو َع َد َف ُتْمن  َعْم َز

ًقنننا  ِب ْو ُهْمننن َم َن ْي َب َننننا  ْل َع َأنننى ) 52(َوَج َوَر
ُهْمننننننن  ّن أ

َ ّنوا  َظ َف ّناَر  ِرُموَنننننننن ال ْلُمْج ا
ًفا  ِر َهننا َمْصنن ْن َع ُدوا  َيِج َلْمنن  َو َهننا  ُعو ِق َوا ُم

)53(

46)  Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan 
iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem 
de ümit bağlamaya daha lâyıktır.
47)  (Düşün) o günü ki, dağları yerinden götürürüz ve 
yeryüzünün çırılçıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini 
bırakmaksızın onları (tüm ölüleri) mahşerde toplamış olacağız.
48)  Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır: 
Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize 
geldiniz. Oysa size vâdedilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman 
tayin etmediğimizi sanmıştınız, değil mi?
49) Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan 
korkmuş olduklarını görürsün. "Vay halimize! derler, bu nasıl 
kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın 
(yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!" BöyIece yaptıklarını 
karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye 
zulmetmez.
50)  Hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, demiştik; İblis 
hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; 
Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu 
ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin 
düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!
51)  Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de bizzat 
kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben yoldan çıkaranları 
yardımcı edinecek değilim.
52)  Yine o günü: Benim ortaklarım olduklarını ileri 
sürdüğünüz şeyleri çağırın! buyurur. Çağırmışlardır onları; 
fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların arasına 
tehlikeli bir uçurum koyduk.
53)  Suçlular ateşi görür görmez, orayı boylayacaklarını iyice 
anladılar; ondan kurtuluş yolu da bulamadılar.
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ّناِسن  ِلل ُقْرآِنن  ْل َذا ا َه ِفني  َنا  ْف ْد َصنّر َق َل َو
َثَر  ْك َأ ِْلنَسنناُن  َكاَننن ا َو َثٍلنن  ُكّلنن َم ِمْننن 

َدًل  ٍءن َج َأْنن ) 54(َشْي ّناَسن  َعن ال َن َوَمنا َم
ِفُروا  ْغ َت َيْسنن َو َدى  ُه ْل ُهْمنن ا َء ْذ َجا ِإ ُنوا  ْؤِم ُي
ْو  َأ ِليَنن  ّو َْل ّنُة ا ُهْمن ُسن َي ِت أ

ْ َت َأْنن  ِإّل  ُهْمن  ّب َر
ُبًل  ُق َذاُبن  َع ْل ُهْمن ا َي ِت ْأ ُنْرِسنُل ) 55(َي َوَمنا 

ِريَنننن  ِذ َوُمن ِريَنننن  َبّش ِإّل ُم ِليَن  ْلُمْرَسننن ا
ِطِلنننن  َبا ْل ِبا َفُروا  َك ِذيَننننن  ّل ِدُلنننن ا ُيَجا َو
َوَما  ِتي  َيا ُذوا آ ّتَخ َوا ّق  ْلَح ِه ا ِب ْدِحُضوا  ُي ِل

ًوا  ُهُز ِذُروا  ْن َلُمنن ِمّمْننن ) 56(ُأ ْظ َأ َوَمْننن 
َنِسنَي  َو َهنا  ْن َع ْعَرَضن  َأ َف ِهن  ّب َياِتن َر ِبآ ّكَر  ُذ
ِهْم  ِب ُلو ُق َلى  َع َنا  ْل َع ّنا َج ِإ ُه  َدا َي ّدَمْت  َق َما 
ْقًرا  َو ِهْمن  ِن َذا ِفني آ َو ُهن  ُهو َق ْف َي َأْنن  ّنًةن  ِك َأ

ُدوا  َت ْه َي َلْنن  َف َدى  ُه ْل َلنى ا ِإ ُهْمن  ُع ْد َت ِإْنن  َو
ًدا  َب َأ ًذا  ُذو ) 57(ِإ ُفوُر  َغ ْل ّبَكننننننننننن ا َوَر

ُبوا  َكَسننن ِبَمنننا  ُهْمننن  ُذ َؤاِخ ُي ْو  َل ِةننن  الّرْحَم
َلْن  ٌد  ْوِع ُهْم َم َل َبْل  َذاَب  َع ْل ُهْم ا َل َعّجَل  َل

ِئًل  ْو ِهننن َم ِن ُدو ُدوا ِمْنننن  ْلَكننن ) 58(َيِج ِت َو
َنننا  ْل َع َوَج َلُموا  َظ َلّمننا  ُهْمنن  َنا ْك َل ْه َأ ُقَرى  ْل ا

ًدا  ْوِع ِهْمننننن َم ِك ِل ْه َقاَلننننن ) 59(ِلَم ْذ  ِإ َو
َع  َغ َمْجَم ُل ْب َأ ّتى  ْبَرُح َح َأ ُه َل  َتا َف ِل ُموَسى 

ًبننا  ُق َأْمِضَينن ُح ْو  َأ ْيِننن  َبْحَر ْل َلّمننا ) 60(ا َف
َذ  ّتَخ َفا ُهَما  َت َيا ُحو َنِس ِهَما  ِن ْي َب َع  َغا َمْجَم َل َب

ًبا  ِر َسَر َبْح ْل ِفي ا َلُه  ِبي )61(َس

54)  Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali 
sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık 
insandır.
55) Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve 
Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey, sadece, 
öncekilerinin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini, 
yahut azabın göz göre göre kendilerine gelmesini 
beklemeleridir!
56)  Biz resulleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak 
göndeririz. Kâfir olanlar ise, hakkı bâtıla dayanarak ortadan 
kaldırmak için bâtıl yolla mücadele verirler. Onlar âyetlerimizi 
ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır.
57)  Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da ona sırt 
çevirenden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim 
kim vardır! Biz onların kalplerine, bunu anlamalarına engel 
olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları 
hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyeceklerdir.
58)  Senin, bağışı bol olan Rabbin merhamet sahibidir; şayet 
yaptıkları yüzünden onları (hemen) muaheze edecek olsaydı, 
onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli 
bir süre vardır ki, artık bundan kaçıp kurtulacakları bir sığınak 
bulamayacaklardır.
59)  İşte şu ülkeler; zulmettikleri zaman onları helâk ettik. 
Onları helâk etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
60)  Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: "Durup 
dinlenmeyeceğim; tâ iki denizin birleştiği yere kadar 
varacağım, yahut senelerce yürüyeceğim."
61)  Her ikisi, iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını 
unuttular. Balık, denizde bir yol tutup gitmişti.
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ْد  َق َل َننا  َء َدا َغ َننا  ِت ُهن آ َتا َف ِل َقاَلن  َوَزا  َلّمنا َجا َف
ًبا  َنَصن َذا  َه َنا  ِر َف َننا ِمْنن َسن َقاَلن ) 62(َلِقي

ّننني  ِإ َف ِة  َلننى الّصننْخَر ِإ َنننا  ْي َو َأ ْذ  ِإ ْيَتنن  َأ َأَر

ِإّل  ِني  ْنَسنننا َأ َوَمنننا  ْلُحوَتننن  َنِسنننيُت ا
ِفني  َلُه  ِبي َذ َسن ّتَخ َوا ُهن  ُكَر ْذ َأ َأْنن  َطاُنن  ْي الّش

ًبنا  َعَج ِر  َبْح ْل ْبِغن ) 63(ا َن ّننا  ُك ِلَكن َمنا  َذ َقاَلن 
َقَصنننًصا  ِهَمنننا  ِر َثا َلنننى آ َع ّدا  َت ) 64(َفاْر

ُهنن َرْحَمًةنن  َنا ْي َت َنننا آ ِد َبا ًدا ِمْننن ِع ْب َع َدا  َوَج َف
ْلًما  ّنا ِع ُد َل ُه ِمْن  َنا ّلْم َع َو َنا  ِد ْن ) 65(ِمْن ِع

َأْنن  َلنى  َع ُعَكن  ِب ّت أ
َ َهْلن  َلُهن ُموَسنى  َقاَلن 

ًدا  ّلْمَتنن ُرْش ُع ِننني ِمّمننا  ّلَم َع َقاَلنن ) 66(ُت
ْبًرا  ِعنني َصنن َع َم ِطي َت َتْسنن َلْننن  ّنَكنن   )67(ِإ

ْبًرا  ِه ُخ ِب ُتِحْط  َلْم  َلى َما  َع ِبُر  َتْص ْيَف  َك َو
ِبًرا ) 68( ّلُه َصا َء ال ِإْن َشا ِني  ُد َتِج َقاَل َس

َأْمًرا  َلَكنن  ْعِصنني  َأ ِإْننن ) 69(َوَل  َف َقاَلنن 
ّتنى  ٍءن َح َعْنن َشْي ِني  ْل َأ َتْسن َفَل  ِنني  َت ْع َب ّت ا

ْكًرا  ِذ ْنُهنن  َلَكنن ِم ِدَثنن  َقننا ) 70(ُأْح َل َط َفان
َقاَل  َها  َق ِة َخَر َن ِفي ِفي الّس َبا  ِك َذا َر ِإ ّتى  َح
ًئنا  ْي ْئَتن َش ْد ِج َق َل َهنا  َل ْه َأ َقن  ِر ْغ ُت ِل َهنا  َت ْق َأَخَر

َلْننن )71(ِإْمًرا  ّنَكنن  ِإ ُقْلنن  َأ َلْمنن  َأ َقاَلنن   
ْبًرا  ِعننني َصننن َع َم ِطي َت َقاَلننن َل ) 72(َتْسننن

ِنني ِمْنن  ْق ِه ُتْر َوَل  َنِسنيُت  ِبَمنا  ِنني  ْذ َؤاِخ ُت
ُعْسننًرا  ِري  َذا ) 73(َأْم ِإ ّتننى  َقننا َح َل َط َفان

ْفًسننا  َن ْلَتنن  َت َق َأ َقاَلنن  َلُهنن  َت َق َف ُغَلًمننا  َيننا  ِق َل
ْكًرا  ُن ًئنا  ْي ْئَتن َش ْد ِج َق َل ْفٍسن  َن ِر  ْي َغ ِب ّيًةن  ِك َز

)74(

62)  Geçip gittiklerinde Musa genç adamına: Kuşluk 
yemeğimizi getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden 
başımıza (epeyce) sıkıntı geldi, dedi.
63)  (Genç adam:) Gördün mü! dedi, kayaya sığındığımız 
sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan 
başkası unutturmadı. O, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu 
tutup gitmişti.
64) Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin üzerine 
geri döndüler.
65) Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan 
bir rahmet (vahiy ve peygamberlik) vermiş, yine ona 
tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.
66)  Musa ona: Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama 
yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı? 
dedi.
67) Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.
68) Kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?
69) Musa: İnşaallah, dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin 
emrine de karşı gelmem.
70)  Eğer bana tâbi olursan, sana o konuda bilgi verinceye 
kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma! dedi.
71)  Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri 
zaman o gemiyi deldi. Musa: Halkını boğmak için mi onu 
deldin? Gerçekten sen büyük bir iş yaptın! dedi.
72)  Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim 
mi? dedi.
73)  Musa: Unuttuğum şeyden dolayı beni muaheze etme; 
işimde bana güçlük çıkarma, dedi.
74)  Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında 
hemen onu öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir canı, bir can 
karşılığı olmaksızın katlettin ha! Gerçekten sen fena bir şey 
yaptın!
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